سم ﷲ الرحمن الرح م
مقال عنوان:
رمضان شهر تجد د اﻹ سان ة
منحنا ﷲ رمضان لنق ب منه س حانه ومن رحماته وفيوضاته  ،ح نفوز من جراء
حسن الص ام والق ام ق ه وح ه ووده  ،و يثاره ع ما سواه.
ولم جعل ﷲ صوم رمضان من أران الدين إﻻ لما ف ه من تعل م قصد ﷲ وحده ،
واﻻنق اد له وامتثال أمره  ،نعم قال لنا اتركوا الطعام من طل ع الفجر ح الغروب ..
ف كناه استجا ة ﻷمره  ،وقال لنا  :اتركوا ال اب  ،وشهوة ال ساء  ،الوقت
المعلوم ف كنا جم عا وقلنا لب ك ارب.
فالصوم إذن علم المؤمن جم عا حسن اﻻمتثال ﻷوامر ﷲ ظاهرا و اطنا  ،و ح
جميع اﻷح ان.
فيهم مقام المراق ة تعا
و ما أطعناه ترك الطعام وال اب والشهوة  ،جب أن نط عه  :هجر الغي ة ،
 ،وغ ها  ،فإن الذي أمر ب ك الطعام
والنم مة  ،و ال ذب و قول الزور  ،وكف ال
وال اب والشهوة نهار رمضان  ،هو ذاته الذي حرم المعا المذكورة..
فالصادق صومه من ترك ل ما حرمه ﷲ تعا  ..فالدين ل ة واحدة ﻻ تنفصل
أمور
أح امه عن عضها ال عض  ،وﻻ مجال الدين لل ش أن نطيع ﷲ تعا
ونعص ه أخرى  ،أن نقول  :سنصوم لك  ،ول ن س شاهد الحرام الذي نه ت عن
رؤ ته ..
أو سنصوم لك ول ن سنكذب ونقول شهادة الزور  ..وقس ع ذلك  ..فهذا تناقض
و مقت وحدة الصوم أشار إليها ال خاري الحد ث الصحيح لفظ  )) :من لم
دع قول الزور والعمل ه  ،فل س حاجة أن دع طعامه و ا ه ((.

فالصوم مدرسة ك ى جاءت لتوف اﻹ سان السوي ل اﻻتجاهات  ،ح كون
الصائم ذلك المؤمن  :القوي إ مانه  ،الطاهر جنانه  ،العف لسانه  ،شاهد
حد ث ال خاري صح حه:
)) الص ام جنة  ،فإذا ان يوم صوم أحد م  ،فﻼ يرفث  ،وﻻ صخب  ،فإن سا ه أحد
أو قاتله  ،فل قل إ صائم  ،إ صائم ((  .فالصائم ينماز حسن سلوكه  ،و مال
أخﻼقه  ،وطمأن نة جنانه.
وهاهو ذا رمضان قد انتصف فهل صنع منك إ سانا س ا  ..تحب ال ل وتحسن إليهم،
ترحمهم  ،تصلهم  ،تعطف عليهم  ..تنطلق التعامل معهم ا جاب ة  ..أم ﻻ زلت
تدور فلك رغ اتك وذاتك ودائرتك الصغ ة  ..ل والصغ ة جدا  ..وﻻ تتعامل مع
مسلم إﻻ من دائرة مصلحتك وحسب  ..مع تجاهل الوشائج والحقوق المش كة
النا عة من صم م الدين ) فإنما المؤمنون إخوة ( وﻻ تكون الح اة جم لة إﻻ بنفع
متعد تقدمه ال ة فأحب الناس عند ﷲ أنفعهم للناس.
وقد ان ﷺ
معني :

رمضان )) أجود الخ من ال ــح المرسلة  ((..وهذا الجود فهم ع

اﻷول  :جوده مع نفسه عل ه الصﻼة والسﻼم قوة اق اله ع ر ه  ،مستمطرا ف ضه
ال ائن هذا الشهر  ..وذلك أن حمل من أنوار الطاعات رمضان ال ء العظ م
 ..ل يزداد رحمة الوجود  ،ول مده م د فضل وو وهدا ة وح مة  ..ولتغمر
إ سان ته أنوار رب السماء ف كون هو الم مل لﻺ سان ة جميع أنواع ال ماﻻت
المستمدة من حسن الص ام والق ام  ..وحسن ال اعة واﻻبتهال شهر رمضان.
الثا  :جوده ع من جالسه اﻹ رام واﻹطعام  ،وأعﻼه ب طعامهم معا حق قة
الصلة ا والمعرفة ه والقرب منه..
فقد ان خطا ه عل ه الصﻼة والسﻼم ﻷصحا ه رمضان مش عا الف ض الخاص
 ..والعلم الدقيق  ..واﻹشارة الم قة  ..لشدة ق ه من ر ه رمضان  ..ول تدارس

القرآن مع ج ل  ،حد ث العهد السماء وعوالم المل وت الطاهرة  ..فكرمه عل ه
الصﻼة والسﻼم ثا ت ل ح ول نه رمضان أوسع ح ش ه أنه أجود الخ من
ال ــح المرسلة.
فرمضان جدد معا اﻻ سان ة المغمورة ال ان ة  ،ل ة قراءة القرآن ف ه  ،والقرآن
أقوم دوما..
يهدي للعمل الصالح والتفك السل م  ،ل يهدي لل
و ل عدنا شهر رمضان عن الشهوات المسهمة ظلمان ة القلب وتدس ة النفس،
ﻷن الج ع وترك الشهوات  ..سهمان قوة تن ر ال اطن  ،و ــهيئانه لحسن الفهم
عن ﷲ تعا .
و شهر رمضان تتجمل ل الجوارح الطاعات تحفظا للص ام  ،ف ات حق شهر
رمضان خ مش ل لشخص ة اﻹ سان السوي  ..فمن صام رمضان حق ت ف ه
اﻻ سان ة الحقة المسعدة للوجود أ ه  ..ومن صام رمضان حق ..صار مولودا
جد دا و سانا آخر شاهد حد ث ال سا  )) :من قام رمضان إ مانا واح سا ا خ ج
من ذن ه كيوم ولدته أمه ((..
فنعود للح اة عد رمضان بنفس جد د  ..ورؤ ة مس تن ة  ..مشحونة اﻹ جاب ة
والتفاؤل والروح الجم لة  ..هذا و ا التوفيق.
قلم  :الشيخ من بن سالم ازه .

